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Beste lezer,
Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de voortgang van de Visie Besselinkschans en de
Wateropgave. We beginnen met een kort verslag van de bijeenkomst van 26 oktober. Vervolgens een
korte terugblik op de Begrotingsraad, waar een besluit genomen is dat gevolgen heeft voor dit project.

Informatiebijeenkomst Besselinkschans – 26 oktober 2015
Overzichtskaart ideeën op www.besselinkschans.nl
Op maandag 26 oktober vond bij het Wijndomein een informatiebijeenkomst plaats. De opkomst
was met ongeveer 70 belangstellenden heel goed. De bedoeling van de bijeenkomst was om aan
de hand van een digitale kaart uit te leggen wat de vier themagroepen (Water, Landschap,
Omgeving Engelse Schans en Evenementen) tot nu toe hebben gedaan en wat het vervolg voor
de komende periode is.
De start van de avond verliep anders dan wij hadden bedacht. De digitale kaart die we presenteerden
bleek ongeschikt en dit leidde tot verwarring bij de bezoekers en onbegrip over het vervolg van de
avond. Gelukkig kwam vanuit de zaal het voorstel voor een nadere uitleg door de projectleiders. Die
korte verhalen vormden vervolgens de inleiding om door te praten bij de vier thematafels. Onze indruk is
dat er bij de tafels wel een goede discussie plaatsvond en er veel informatie werd uitgewisseld.
Samen aan de slag
In 2013 zijn we samen gestart met het opstellen van een visie en schetsschuit voor de Besselinkschans.
In beide documenten zijn de wensen die zijn opgesteld voor het gebied vastgelegd. De visie en de
schetsschuit zijn te downloaden op www.besselinkschans.nl.
Eind 2014 zijn we vanuit vier themagroepen bezig gegaan met het bedenken van ideeën die passen
binnen de visie. De themagroepen zijn: Water, Omgeving Engelse Schans, Landschap en
Evenementen. In de themagroepen zitten vrijwilligers die zich daarvoor hebben aangemeld. Dat zijn
onder andere bewoners, agrariërs, afgevaardigden van verenigingen en (recreatieve) bedrijven en
andere belanghebbende organisaties zoals GLTO, De Feestfabriek en ten slotte de gemeente en het
waterschap.
Vervolg proces
De vier themagroepen gaan nu alle ideeën naast elkaar leggen. Het kan zijn dat sommige ideeën elkaar
bijten of juist versterken. Daarom worden de koppelingen tussen de thema’s gezocht. Een idee met
voldoende draagvlak wordt een project. Vervolgens worden eerst de direct-belanghebbenden
uitgenodigd om kennis te nemen. Na die fase kunnen we aan Oost Gelre laten zien welke projecten er
op stapel staan en volgt de uitvoering van elk project.
Overzichtskaart en nieuwsbrief nummer 11
De ideeën van de themagroepen ideeën zijn gedurende het
proces verzameld en weergegeven in een totaalkaart. Deze
kaart is te downloaden via de website van de Besselinkschans:
www.besselinkschans.nl.
Op korte termijn geven we ook nieuwsbrief nummer 11 uit met
een overzicht van alle ideeën van de werkgroepen.
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De Besselinkschans in de Begrotingsraad – 3 november 2015
Dinsdag 3 november werd de Programmabegroting 2016 behandeld in de gemeenteraad van
Oost Gelre. Daarin waren ook bedragen opgenomen voor de uitvoering van plannen in de
Besselinkschans.
Het CDA heeft tijdens de vergadering een amendement ingediend. Daarin werd voorgesteld om de
plannen voor de Besselinkschans uit het nieuwe beleid voor 2016 te halen. Dit voorstel werd door de
meerderheid van de raad aangenomen.
Wat betekent dit voor de Besselinkschans?
De raad wil graag dat het college de uitgewerkte plannen aan de raad voorlegt. De raad wil ze graag
bespreken en er een oordeel over geven. Pas op dat moment valt een besluit over de plannen en over
de financiering.
Hoe verder?
De gemeentelijke werkgroep gaat nu in goed overleg met de themagroepen de plannen die er al lagen
verder uitwerken en onderbouwen. Het streven is om die plannen in februari 2016 aan de raad voor te
leggen.
Besluit heeft geen gevolgen voor wateropgave
Het besluit van de raad heeft geen gevolgen voor de wateropgave in het gebied, waar de gemeente en
het Waterschap samen in optrekken. De uitwerking van de bredere wateropgave gaat dus gewoon door
zoals de plannen nu worden gemaakt.
Informatie
Op www.oostgelre.nl kunt u de motie van het CDA nalezen (http://oostgelre.notudoc.nl/cgibin/agenda.cgi/action=view/id=48790).
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